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Meesterschap ontwikkelen als interventiekundige!

Meesterlijk interveniëren: Opleiding Interventiekunde
Kern van de opleiding
In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht
voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie. Het is een praktische en concrete
opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je
scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider.
De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten
uit de psychoanalyse, groepsdynamica en systeembenadering.
We streven naar een gemengde samenstelling wat betreft beroepsgroepen, omdat de
Interventiekunde gebaat is bij de inbreng uit verschillende disciplines.
Voor wie?
Voor ervaren interventiekundigen - trainers, coaches, adviseurs, managers, psychotherapeuten - met
een aantal jaren werkervaring. We streven naar een gemengde samenstelling wat betreft
beroepsgroepen, omdat de Interventiekunde gebaat is bij de inbreng uit verschillende disciplines.
Resultaat
* Je kunt situaties analyseren vanuit verschillende theoretische kaders, met oog voor de samenhang
tussen individu – groep – organisatie.
* Je hebt inzicht in kansrijke niveaus van interventie en in het effect van interventies.
* Je kunt interventies uitvoeren gericht op wat er speelt onder de oppervlakte van inhoud en taak.
* Je kunt je eigen waarnemingen en persoon adequaat inzetten in je werk als interventiekundige.
Omvang
Zeven blokken van 2,5 dagen.
Begeleiding
De opleiding wordt begeleid door leermanager / opleider René Meijer en de opleiders
Peter Bleumer, Lex Mulder en Marleen Vangrinsven. Kijk op onze website voor meer
informatie over hun achtergrond.
Praktische informatie
Aantal dagdelen
Duur

Studiebelasting
Data
Aantal deelnemers
Kosten opleiding
Kosten verblijf

Locatie

42 dagdelen
Intakegesprek + 7 blokken van 3 dagen (totale periode: 10
maanden). De trainingsblokken starten steeds op dag 1 om
14.00 uur en duren tot dag 3 om 13.30 uur (na de lunch).
Ca. 60 uur voor literatuurstudie.
Zie www.hetbalkon.nl.
Maximaal 16.
€ 5250,- (btw-vrij) inclusief lesmateriaal, exclusief ca. € 300,voor 11 aan te schaffen boeken.
€ 2065,- (btw-vrij) voor de overnachtingen met ontbijt,
lunches, snacks, diners, koffie/thee en gebruik van de
werkruimtes. Exclusief overige consumpties.
Landgoedhotel Woodbrooke in Barchem.
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PE-punten
NOLOC
NOBCO
OOA

Leden kunnen zelf PE-punten aanvragen
105 PE-uren
CMC’s kunnen zelf PE-punten aanvragen

Verblijf
Je verblijft tijdens de opleiding op een eenpersoonskamer met eigen badkamer in Landgoedhotel
Woodbrooke in Barchem.
Reacties deelnemers
* Heel tevreden. Breed programma waardoor ik veel nieuwe aanknopingspunten heb gekregen.
Lydia Haverkort, trainer/adviseur, Dialogisch.
* Ruime opleiding met vele interessante onderwerpen en een enorme diversiteit aan professionals en
interventiekundigen.
Sandor Penninga, trainer/coach, van Harte & Lingsma.
* Een 9. De opleiding gaf me inspiratie, verdieping en veel leerplezier. Voer voor verdere toepassing
en uitwerking in m’n werk!
Marjan Engelen, trainer/coach/procesbegeleider, Marjan Engelen Communicatie
* Ik heb genoten van deze opleiding, van het samenkomen in Vasse, van de begeleiding met
verschillende opleiders, de nieuwe theorie en de prikkels om ermee aan de slag te gaan. Dank jullie
wel.
Maud Hoefnagels, trainer/coach/ontwikkelaar, Conlusion, Human Capital Group, Talent Development.
* Prima opleiding, erg goede logische opbouw, zeer vakkundige begeleiders.
Wim Roest, Hoofd Groep Teambuilding, Expertise Centrum Leidinggeven, Koninklijke Landmacht
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Het programma
De tijd ligt achter ons dat een situatie benaderd kon worden vanuit een enkelvoudig vakspecialisme.
Vraagstukken waar individuen, groepen of organisaties mee worstelen vragen een brede invalshoek:
individu- en systeemgericht, met oog voor inhoud en proces, met aandacht voor onbewuste patronen,
met inzicht in oppervlakte- en dieptestructuur. Het kunnen werken op dat snijvlak is een kunst. Als je
daarin meesterschap wilt ontwikkelen, dan is de Opleiding Interventiekunde: Meesterlijk interveniëren,
precies iets voor jou.
In deze intensieve opleiding leer je praktijksituaties te benaderen als interventiekundige, met aandacht
voor de samenhang tussen individu – groep – organisatie. Het is een praktische en concrete
opleiding, waarbij je jezelf verder ontwikkelt als instrument ten dienste van individu en systeem. Je
scherpt jezelf als professional: in je analyse van situaties, in je interventies als begeleider.
De opleiding is ideaal als je je verder wilt verdiepen in je vak. Je wordt breed geschoold in concepten
uit de psychoanalyse, groepsdynamica, systeembenadering, themagecentreerde interactie en
organisatiekunde.
Opbouw van de opleiding
Intakegesprek
De opleiding begint met een intakegesprek van een uur met de leermanager René Meijer. We kijken
gezamenlijk of de opleiding aansluit bij jouw situatie en leerwensen. We bespreken de opzet, inhoud
en werkwijze van de opleiding. Dit gesprek is voorwaarde voor deelname.
Inhoud
Blok 1: Het thema ontdekken: complexe werksituaties ontrafelen
Complexe werksituaties leren ontrafelen met Themagecentreerde Interactie (TGI). Leren balanceren
in aandacht voor het individu, de groep, de taak en de organisatie. Thema's als kompas bij het
begeleiden van leerprocessen van individuen en groepen.
Opleiders: Marleen Vangrinsven en René Meijer.
Blok 2: Een sprong in het diepe: werken met individuen
Kennismaken met (lastige) persoonlijkheden en hun achtergrond: narcistisch, borderline, afhankelijk
e.d. Inzicht in eigen en andermans persoonlijkheid a.d.h.v. de psychoanalyse en de psychologie van
de Ikken. Inzicht in mentaliseren en oefenen met mentaliserende interventies.
Opleiders: Peter Bleumer en René Meijer.
Blok 3: Het geheel is meer dan ...: inzicht in groepsdynamica
Oog krijgen voor onbewuste processen en verborgen patronen in groepen. Gevoeligheid ontwikkelen
voor normen en rollen, groepsfasen, sociale invloed en leiderschap. Leren om gebruik te maken van
de groep en het groepsproces bij interventies.
Opleiders: Lex Mulder en René Meijer.
N.B. Na blok 3 schrijf je een leerverslag dat besproken wordt in blok 4.
Blok 4: Het thema als co-leider: werken met thema's
Werken met procesinterventies en thema's in groepen en organisaties. Leidergecentreerd versus
themagecentreerd werken met groepen. Faciliteren van een collectief leerproces. Oefenen met
verschillende soorten interventies. Feedback op je leerverslag van een opleider en enkele
deelnemers.
Opleiders: Marleen Vangrinsven en René Meijer.
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Blok 5: Het doel ligt in de weg: werken met het groepsproces
Aandacht voor constructieve en destructieve krachten in groepen. Groepsdynamisch werken met
directe en indirecte interventies in teams. Werken met de dynamiek van de groep zelf en werken met
polariteiten. Oefenen met verschillende soorten interventies.
Opleiders: Lex Mulder en René Meijer.
Blok 6: De organisatie als patiënt: werken met organisaties
Werken met organisaties vanuit psychoanalyse en organisatiekunde. Inzicht verwerven in irrationele
processen, organisatiepathologie en leiderschap. Verdieping mentaliserend coachen en mentaliseren
in teams. Oefenen met mentaliserende interventies.
Opleiders: Peter Bleumer en René Meijer.
Blok 7: Integratief werken met individu - groep - organisatie
'Proeve van bekwaamheid' rondom de aanpak van complexe vraagstukken als interventiekundige. In
subgroepen werk je aan een echte praktijksituatie van een externe opdrachtgever. N.a.v. de intake
maak je een analyse en een voorstel voor interventie. De opdrachtgever komt naar het Balkon en
beoordeelt de presentatie van de subgroep. Afronding van de opleiding.
Opleiders: René Meijer en (onder voorbehoud) Lex Mulder, Marleen Vangrinsven, Peter Bleumer.
Vijf kenmerken van de opleiding
1. Persoonsgericht
De opleiding kent een vaste leermanager die alle blokken aanwezig is. Hij volgt jouw leerproces en
geeft je persoonlijke feedback. Tijdens blok vier krijg je van een opleider en enkele deelnemers
feedback op je leerverslag.
2. Praktijkgericht
Elk blok wordt begeleid door een ervaren senior-trainer, in samenwerking met de leermanager. Zij
besteden ruimschoots aandacht aan de toepassing van het geleerde in de eigen praktijk.
3. Ervaringsgericht
Eigen ervaringen binnen en buiten de opleidingsgroep zijn middel om van te leren. Reflectie op deze
ervaringen vergroot je zelfinzicht en versterkt je vermogen om jezelf als instrument in te zetten.
4. Theoriegericht
We bieden je verschillende theoretische ’brillen’ om te kijken naar de praktijk. Literatuurstudie (ca. 60
uur) en korte theoretische inleidingen zijn dan ook een vast onderdeel van de opleiding.
5. Creativiteitgericht
Om speelsheid en vrije ruimte te bevorderen werken we in de opleiding met uiteenlopende
werkvormen, waaronder ervaringsoefeningen, bewerking van casuïstiek, Voice Dialogue,
dramatechnieken e.d.
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Bronnen van de opleiding
We baseren ons in de opleiding op een aantal theoretische uitgangspunten, die we steeds in verband
brengen met een vraagstuk van een individu, een groep, een organisatie.
De psychoanalyse helpt ons oog te krijgen voor wat zich onder de oppervlakte afspeelt: het latente
niveau, onbewuste processen, afweer en overdracht, oppervlakte- en dieptestructuur.
De groepsdynamica biedt inzicht in karakteristieke groepsfenomenen als de ontwikkeling van normen
en rollen, status en invloed, cohesie, leiderschap en conformisme.
De systeembenadering leert ons de samenhang te zien tussen het vraagstuk en de omgeving waarin
het zich afspeelt.
De themagecentreerde interactie geeft ons een referentiekader waarmee we wat er gebeurt tussen
mensen scherper kunnen zien en beter kunnen benutten.
De organisatiekunde geeft inzicht in de structurele en procesmatige kanten van team- en
organisatieverandering.
Inschrijven
Je kunt je direct inschrijven op onze website.
Zie ook de algemene voorwaarden.
Meer informatie
Neem contact op met onze office manager Sandra Stroot, tel. 0575-743709 of stuur een e-mail naar
info@hetbalkon.nl.
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